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მოკლე შინაარსი 

მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში რუსეთის ფედერაციის მიერ საგარეო პოლიტიკური მიზნების 

მისაღწევად რბილი ძალის და პროპაგანდის გამოყენება სულ უფრო შესამჩნევი ხდება.  

სახელმწიფო დონეზე შემუშავებულ და კონტროლირებულ პროპაგანდას კრემლი რეჟიმის 

მხარდამჭერი ნარატივების შექმნისა და გავრცელებისთვის იყენებს. ისტორიული ფაქტების 

დამახინჯებით, დეზინფორმაციით, ღირებულებით სისტემაზე მანიპულაციით, მოსკოვი 

ცდილობს ლეგიტიმაცია შესძინოს საგარეო ქმედებებს და  მოახდინოს მისი გეოპოლიტიკური 

ინტერესების გამართლება. 

 

რუსული პროპაგანდა განსაკუთრებით აქტიურია იმ სახელმწიფოებში, რომლებიც რუსეთის 

ტრადიციული გავლენის სფეროში მოიაზრებიან (Spehere of Influence) და აშკარად ახდენენ 

პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის დეკლარირებას. 2008  წლის   აგვისტოს ომის  

შემდეგ, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ მიმართულ ქმედებებთან 

ერთად, რუსეთი აქტიურად ეწევა საქართველოს ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის პროცესის შემაფერხებელ პროპაგანდას. 

 

აშკარაა, რომ საფრთხე რომელიც გამოწვევად იქცა სრულიად მსოფლიოსთვის 

საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. 2017 წელს სახელმწიფო 

დონეზე მიღებულ ოფიციალურ დოკუმენტებში, თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 

2017-2020 და  ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის 

შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 2017-2020 წლებისთვის პირველად მოხდა 

                                                           
*ელენე ფანჩულიძე-საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი 

https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/SDR-GEO.pdf
https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/SDR-GEO.pdf
http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%202017-2020%20%E1%83%AC%E1%83%AC.pdf
http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%202017-2020%20%E1%83%AC%E1%83%AC.pdf


WWW.GIP.GE 2 

რუსული „რბილი ძალის“ საფრთხის დაფიქსირება. მიუხედავად ამისა, ევროპული 

არჩევანის რეალიზაციის პროცესში, საქართველოს მთავრობისთვის რუსული რბილი ძალის 

და პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. 

 

აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტის ძირითადი მიზანია გაანალიზოს რუსული „რბილი 

ძალის“ საგარეო პოლიტიკური ამოცანები, მიმოიხილოს ეროვნულ დონეზე 

პროპაგანდასთან ბრძოლის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები და წარმოადგინოს 

კონკრეტული რეკომენდაციები, საქართველოს მოსახლეობაზე ანტიდასავლური 

პროპაგანდის გავლენის შემცირებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების შესაძლებლობათა 

განვითარებისთვის. 
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კომპლექსური ურთიერთდამოკიდებულების ერაში, გლობალური არქიტექტურის 

ცვლილებასთან ერთად, პოლიტიკურ პროცესებში მნიშვნელოვნად იზრდება 

საზოგადოებების, ეროვნული ელიტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი. 

საერთაშორისო სისტემაში მიმდინარე ცვლილებების შესაბამისად, სახელმწიფოები საგარეო 

პოლიტიკის განხორციელებისას „რბილი ძალის“ ინსტრუმენტებზე კონცენტრირდებიან.  

 

საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში, ტერმინ „რბილი ძალის“ დეფინიციას 

ჯოზეფ ნაი გვთავაზობს, მისი განმარტებით „რბილი ძალა“ სახელმწიფოს ეროვნული 

რესურსი და უნარია, რომელიც მას საშუალებას აძლევს ხისტი ძალის გამოყენების გარეშე 

დადებითი განწყობებისა და დამოკიდებულებების შექმნით გავლენა მოახდინოს 

საერთაშორისო სისტემის სხვა აქტორებზე.  რბილი ძალა ერთგვარი კულტურული ძალაა, 

რომლის გამოყენებითაც სახელმწიფოები, თანამშრომლობით, დარწმუნებით,  

მიმზიდველობით და არა იძულებით ახდენენ საგარეო პოლიტიკური მიზნების რეალიზებას.2 

კონკრეტული ქვეყნის „რბილი ძალა“ შესაძლებელია  სამ ძირითად რესურს დაეფუძნოს: 

 

 კულტურა:  იმ ქვეყნებში, რომლებშიც ის მოსახლეობისთვის მიმზიდველი და 

პოპულარულია;  

 პოლიტიკური ღირებულებები: ღირებულებების ერთობლიობა, რომელსაც ეფუძნება 

სახელმწიფოს ფუნქციონირება, ქვეყნის შიგნით და გარეთ; 

 საგარეო პოლიტიკა: რომელიც საერთაშორისო დონეზე აღქმულია, როგორც 

ლეგიტიმური და მორალური საფუძველის მქონე. 3 

 

საგარეო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში „რბილი ძალის“ გავლენის ყველაზე 

თვალსაჩინო მაგალითი, პოსტ-საბჭოთა სახელმწიფოთა ვერსტერნიზაციის ტალღაა, რაც 

რუსეთის პერსპექტივით, არა აღნიშნული ქვეყნების ობიექტური ინტერესი, არამედ 

დასავლეთის ინტენსიური საინფორმაციო კამპანიის შედეგია. ღირებულებების ექსპორტით 

დასავლეთმა რუსეთის „ახლო სამეზობლოში“ ევრო-ატლანტიკური სივრცისადმი 

პოლიტიკურად ლოიალური განწყობების ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი, რამაც 

                                                           
2 Nye Jr. Joseph, Reviewed by G. John Ikenberry, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Foreign Affairs, June 2004; Available at - 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politicsAccessed on 02.04.2017. 

 
3 Nye Jr. Joseph, “Think Again: Soft Power”, Foreign Affairs, February 23, 2006; Available at-http://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-

soft-power/Accessed on 02.04.2017 
 

„რბილი ძალის“ დღის წესრიგი 

https://www.foreignaffairs.com/authors/g-john-ikenberry
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics
http://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-power/
http://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-power/
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მნიშვნელოვნად შეასუსტა რეგიონში ტრადიციული პარტნიორის, რუსეთის გავლენები. 4 

 

საერთაშორისო სისტემაში დომინირება რუსეთისთვის უპირველესად რეგიონალური 

გავლენის მოპოვებაზე გადის. პოსტ-საბჭოთა სივრცის მიმართ მისი განსაკუთრებული 

ინტერესის შესაბამისად, კოლექტიურ დასავლეთთან ბრძოლა ყველაზე შესამჩნევი მის 

დასავლეთ ფლანგზეა. ბოლო წლების განმავლობაში ინტეგრაციის ალტერნატიული 

ცენტრის შესაქმნელად, რომლის ყველაზე აშკარა გამოვლინებას ევრაზიული კავშირი 

წარმოადგენს, რუსეთმა ტრადიციულ მეთოდებთან ერთად „რბილი ძალის“ 

ინსტრუმენტების აქტიური გამოყენება დაწყო. 5 

 

„რბილი ძალის“ კონტექსტში, პოლიტიკურ ღირებულებებზე დაფუძნებული ევრო-

ატლანტიკური სივრცისგან განსხვავებით, შედარებით ბუნდოვანია ფაქტორები, რომელიც 

საერთაშორისო სისტემაში რუსეთის, როგორც მისაბაძი სახელმწიფოს პოზიციონირებას 

ახდენს. ასევე, სადაო, რამდენად არის რუსული პოლიტიკური ღირებულებები მიმზიდველი 

სხვა სახელმწიფოებისთვის, რამდენად ხდება მისი კულტურის პოპულარიზაცია და 

ექსპორტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და რამდენად აღიქმება რუსეთის ქმედებები 

ლეგიტიმურად ან მორალური საფუძვლის მქონედ საერთაშორისო სისტემაში.  

 

რუსული „რბილი ძალა“ მნიშვნელოვნად განსხვავდება დასავლური რბილი 

ძალისგან.6ორმხრივად მომგებიანი ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობის 

სანაცვლოდ, რუსეთი პარტნიორებს ურთიერთობათა იმ ფორმატს სთავაზობს, რომელიც 

პოლიტიკურ კონტექსტში, მხოლოდ მისთვისაა მომგებიანი. შესაბამისად, საგარეო 

პოლიტიკის განხორციელების პროცესში, მიმზიდველობის ელემენტების დეფიციტის 

პირობებში, რუსული „რბილი ძალა“ ძირითად შემთხვევაში ალტერნატიული ნარატივების 

შექმნასა და  ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელებას ეფუძნება. 7 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Lutsevych L. Orysia, The long arm of Russian Soft power” Atlantic Council, May 4, 2016; Available at- 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-long-arm-of-russian-soft-power Accessed on 02.03.2017 
 
5 Jakub Korejba, „Will Russia ever be Soft “, Latvian Institute of International Affairs, 2015; Pg. 105-106; Available at- 
http://liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf  Accessed on 03.04.2017   

 
6 Spruds, Andris and Rostoks Toms, “the different faces of "soft power: the Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the 
EU”; Latvian Institute of International Affairs, 2015 Pg: 108-109; Available at- 
http://liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf Accessed on 03.04.2017 

 
7 Burlinova Natalia, “Russian Soft Power is just like Western Soft Power but with a twist”, Russia Direct, April 7, 2015; Available at-
http://www.russia-direct.org/opinion/russian-soft-power-just-western-soft-power-twist Accessed on 03.04.2017 
 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-long-arm-of-russian-soft-power
http://liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf
http://liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf%20Accessed%20on%2003.04.2017
http://www.russia-direct.org/opinion/russian-soft-power-just-western-soft-power-twist
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საქართველოში, 2017 წელს სახელმწიფო დონეზე მიღებულ ოფიციალურ დოკუმენტებში 

პირველად მოხდა რუსული „რბილი ძალის“ და პროპაგანდის საფრთხის დაფიქსირება. 

2017-2020 წლების ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის 

შესახებ მთავრობის სტრატეგიაში აღინიშნა, რომ „რუსეთი აქტიურად ეწევა საქართველოს 

ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების ხელისშემშლელ პროპაგანდას“. 8 

 

რუსული რბილი ძალის საფრთხეზე ყურადღება გამახვილებულია ასევე, 2017-2020 წლების 

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის (SDR) დოკუმენტში,9 რომლის მიხედვითაც 

რუსეთის მიერ „რბილი ძალის“ გამოყენება საქართველოსთვის უსაფრთხოების მთავარ 

გამოწვევად რჩება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ „კრემლი განსაკუთრებულ აქცენტს 

გააკეთებს „რბილი ძალის“ ელემენტების გაძლიერებაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების 

შესუსტების, პრო-რუსული საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ჯგუფების გაძლიერებისა 

და  დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის დისკრედიტაციისთვის“.  

 

პროპაგანდის გავლენა განსაკუთრებით ძლიერია საზოგადოების მოწყვლად ფენებში, 

რომლებშიც კვლავინდებურად დაბალია, როგორც ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებთან 

თანამშრომლობით მიღებული სიკეთეების შესახებ ინფორმირებულობა, ასევე აღნიშნული 

სიკეთეებით უშუალოდ სარგებლობის ინდექსი10.რუსული პროპაგანდის წყალობით ქართულ 

საზოგადოებაში განსაკუთრებით ძლიერდება ნარატივი, რომლის გავლენითაც საქართველოს 

ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია ეროვნული და კულტურული 

თვითმყოფადობის დაკარგვასთან ასოცირდება.  

 

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ინიციატივით CRRC საქართველოს მიერ ჩატარებული 

კვლევის მიხედვით, „ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება 

საქართველოში: ცვლილებები და ტენდენციები“ 2015 წელს გამოკითხულთა -28% მიიჩნევს, 

რომ ქართული ტრადიციების პატივისცემა შემცირდება ან საგრძნობლად შემცირდება, თუ 

                                                           
8 ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 2017-2020 

წლებისთვის; გვ.1-2; Available at- http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/pdf  Accessed on 15.04.2017 

 
9 თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017-2020 წლები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ხელმისაწვდომია 

https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/SDR-GEO.pdf Accessed on 15.04.2017 
 
10 * იხილეთ დიაგრამა 1 და ცხრილი 2.  

„ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში: ცვლილებები და ტენდენციები 2009 – 2015 

წლებში“; ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი;  გვ- 10-11; ხელმისაწვდომია-http://www.epfound.ge/wp-

content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf 
 

საფრთხის აღიარებიდან - სახელმწიფო პოლიტიკამდე 

http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%202017-2020%20%E1%83%AC%E1%83%AC
https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/SDR-GEO.pdf
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
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საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება.11 იხ. ცხრილი 1. (ევრაზიის თანამშრომლობის 

ფონდის კვლევა) 

 

კვლევის თანახმად იმ 17 სფეროდან რომელთან დაკავშირებითაც რესპონდენტებს მსგავსი 

შეკითხვა დაუსვეს, ქართული ტრადიციების პატივისცემა ერთადერთია, სადაც უარყოფითი 

მოლოდინები დადებითს აჭარბებს. 

ცხრილი 1. ქართული ტრადიციები და ევროკავშირში ინტეგრაცია. „თუ საქართველო  

ევროკავშირის წევრი გახდება: ქართული ტრადიციების პატივისცემა.“  

 

 2009 2011 2013 2015 

საგრძნობლად შემცირდება/ 

შემცირდება 

20% 17% 14% 28% 

 

იგივე დარჩება 

31% 

 

29% 31% 34% 

საგრძნობლად გაიზრდება/ 

გაიზრდება 

22% 25% 30% 16% 

 

არ ვიცი 

27% 26% 24% 21% 

 

უარი პასუხზე 

1% 4% 1% 1% 

 

რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის პროცესში, აუცილებელია მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის გაზრდა აღნიშნული საფრთხის არსებობის შესახებ.  ეროვნული 

დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) 2017 წლის აპრილის საზოგადოებრივი კვლევის 

თანახმად, რესპოდენტთა - 27% მიიჩნევს, რომ საქართველოში რუსული პროპაგანდა არ 

არსებობს, ხოლო -26% აღნიშნულ შეკითხვაზე შემოთავაზებული ვარიანტებიდან პასუხად - 

                                                           
11 „ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში: ცვლილებები და ტენდენციები 2009 – 2015 

წლებში“; ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი;  გვ- 27; ხელმისაწვდომია-http://www.epfound.ge/wp-

content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf 

 

 

http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
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„არ ვიცის“  ირჩევს,12 კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მიზანშეწონილია, საქართველოს 

მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციის პრიორიტეტი- მოსახლეობისთვის პროპაგანდის 

საფრთხის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება იყოს, რაც რუსული პროპაგანდის კონკრეტული 

შემთხვევების და ძირითადი ნარატივების მკაფიო წარმოჩენას დაეფუძნება.  

 

ამასთან, მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს მოსახლეობის საგარეო პოლიტიკურ 

პრეფერენციებზეც.  NDI-ის იმავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 21%-ის აზრით - 

„საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია, რუსეთის 

ფედერაციის, ბელარუსის და ყაზახეთის მიერ.“ 13   

 

2016 წლის მარტის შედეგების თანახმად კი, კითხვაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს 

საგარეო პოლიტიკა რესპოდენტთა -52% შემდეგნაირად პასუხობს -„პროდასავლური, თუმცა 

შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან“.  ხოლო -27%-ის აზრით საქართველო მეტ 

სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების ჩამოყალიბების სანაცვლოდ 

უარს იტყვის ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე.14    

 

მრავალწლიანი ოკუპაციის პირობებში, როდესაც რუსეთი გამუდმებით არღვევს 

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლად აღიარებს აფხაზეთსა და 

სამხრეთ ოსეთს, აგრძელებს მცოცავ ოკუპაციას და საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ 

მოქალაქეებს მუდმივი შიშის ქვეშ ამყოფებს, რთულია აიხსნას საქართველოს მოსახლეობის 

ნაწილის მოტივაცია დაამყაროს სტრატეგიული თანამშრომლობა რუსეთთან.  

 

რუსეთის ფედერაციაზე არჩევანის შეჩერება, პრო-დასავლური  საგარეო  პოლიტიკური 

კურსის საწინააღმდეგოდ, რომელიც საქართველოს  დემოკრატიული განვითარების 

უალტერნატივო პერსპექტივას წარმოადგენს, შესაძლებელია რამდენიმე ფაქტორს გავლენით 

აიხსნას: 1. საერთო საბჭოთა წარსულითა და ისტორიული გამოცდილებით. 2. რუსეთის 

მიზანმიმართული პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის გავლენით. 3. მოსახლეობასთან 

სტრატეგიული კომუნიკაციის დეფექტებით.  

 

                                                           
12საზოგადოების განწყობა საქართველოში: 2017 წლის აპრილი. ჩატარებული NDI-ის დაკვეთით  CRRC-საქართველოს მიერ; 

საგარეო პოლიტიკა, გვ 76; ხელმისაწვდომია-https://drive.google.com/file/d/0B4Ga_NfYjme2SDhPLTAwa20xeDQ/view    Accessed on 

10.05.2017 

 
13 საზოგადოების განწყობა საქართველოში: 2017 წლის აპრილი. ჩატარებული NDI-ის დაკვეთით  CRRC-საქართველოს მიერ; 

საგარეო პოლიტიკა, გვ 33; ხელმისაწვდომია-https://drive.google.com/file/d/0B4Ga_NfYjme2SDhPLTAwa20xeDQ/view    Accessed on 

10.05.2017 

 
14 საზოგადოების განწყობა საქართველოში: 2016 წლის მარტი. ჩატარებული NDI-ის დაკვეთით  CRRC-საქართველოს მიერ; საგარეო 

პოლიტიკა, გვ 52, 55, 62;  ხელმისაწვდომია-

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202016%20poll_Public%20Issues_GEO_vf.pdf Accessed on 03.05.2017  

https://drive.google.com/file/d/0B4Ga_NfYjme2SDhPLTAwa20xeDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B4Ga_NfYjme2SDhPLTAwa20xeDQ/view
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202016%20poll_Public%20Issues_GEO_vf.pdf
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ეროვნულ დონეზე მიღებულ ოფიციალურ დოკუმენტებში რუსული „რბილი ძალის“ 

საფრთხის აღიარების შემდეგ, მნიშვნელოვანია მთავრობამ პროპაგანდასთან ბრძოლისა და 

მისი დაბალანსების სახელმწიფო პოლიტიკა შეიმუშაოს, რომლის უმთავრესი ამოცანა 

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად, სტრატეგიული კომუნიკაციის 

შესაძლებლობათა განვითარება და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა იქნება.  

 

 

 

 

 

 

 

2016 წელს რუსული პროპაგანდის ეფექტიანობა და გავრცელების გეოპოლიტიკური არეალი 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სახელმწიფო დონეზე შემუშავებული კრემლის პოლიტიკური 

ინსტრუმენტის გავლენაზე საუბარია აშშ-ის ეროვნული სადაზვერვო სამსახურის შეფასებით 

დოკუმენტში.15 ანგარიშის მიხედვით რუსეთის ძალისხმევა გავლენა მოეხდინა აშშ-ს 2016 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ყველაზე აშკარა გამოხატულებაა მოსკოვის გრძელვადიანი 

სურვილისა ძირი გამოუთხაროს აშშ-ის ლიბერალურ დემოკრატიულ წესრიგს.  

 

შეფასების თანახმად, აღნიშნული კამპანიის ძირითადი მიზანი იყო მნიშვნელოვნად 

შეემცირებინა მოსახლეობის რწმენა დემოკრატიული პროცესებისადმი და მოეხდინა ჰილარი 

კლინტონის დისკრედიტირება, როგორც პოტენციური საპრეზიდენტო კანდიდატისა. 

ამასთან, არჩევნების მსვლელობის პროცესმა ნათლად აჩვენა რუსეთის მთავრობის აშკარა 

მხარდაჭერა მოქმედი პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მიმართ.   

 

აშშ-ს დაზვერვის მიერ მომზადებული დოკუმენტის თანახმად, რუსეთს, ისევე როგორც მის 

საბჭოთა წინამორბედს, ფარული კამპანიების განხორციელების დიდი ისტორიული  

გამოცდილება გააჩნია, რომლის ფარგლებშიც აქტიურად იყენებს დაზვერვის ოფიცრებსა და 

მედია საშუალებებს კრემლს მიმართ მტრულად განწყობილი კანდიდატების 

დისკრედიტირებისთვის. რუსეთი საინფორმაციო სტრატეგიის ფარგლებში იყენებს ისეთ 

ინსტრუმენტთა ერთობლიობას როგორიცაა: 

 

 კიბერ შეტევები 

 სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მედია საშუალებები 

 შუამავლები (third-party intermediaries) 

 სოციალური მედია და  ინტერნეტ „ტროლები“ 

                                                           
15 “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”: The Analytic Process and Cyber Incident Attribution; Pg ii; 6 January 
2017; Available at- https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf Accessed on 12.04.2017 

ამერიკიდან მის პარტნიორებამდე: 

რუსული პროპაგანდა, აშშ და საქართველო 

https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
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დასკვნის თანახმად მოსკოვი აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ორიენტირებული კამპანიის 

ანალიზს მოახდენს და მიღებულ გამოცდილებას მსოფლიოში სხვა სახელმწიფოებზე, მათ 

შორის აშშ-ის მოკავშირეებზე და მათ საარჩევნო პროცესებზე გავლენის მოსახდენად 

გამოიყენებს.16 

 

ამ მიმართულებით რუსული პროპაგანდის ფოკუსი განსაკუთრებით ძლიერდება 

საქართველოზე, როგორც აშშ-ს სტრატეგიულ პარტნიორზე. აღნიშნულ საკითხზე 

ყურადღებას 2016 წლის აშშ-ის დაზვერვის ყოველწლიური ანგარიშიც ამახვილებს. მსოფლიო 

მასშტაბით რისკებისა და საფრთხეების შეფასების ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით, 

სწორედ რუსეთის ეფექტიანი პროპაგანდა, შესაძლოა გახდეს საქართველოს ევრო-

ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის შენელების მიზეზი.17   

 

საქართველოს აშკარა წინსვლა  დასავლურ სივრცესთან დაახლოების მიმართულებით, 

მნიშვნელოვნად აღიზიანებს რუსეთს, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის მის საზღვრებთან 

მიახლოებას, ეროვნული უსაფრთხოების  უპირველესს გამოწვევად მიიჩნევს. პოსტ-საბჭოთა 

სივრცე და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასია, კვლავ რჩება რუსეთისთვის სტრატეგიული 

მნიშვნელობის არეალად, რომელზე გავლენის დაკარგვაც ზრდის რუსეთის 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს.  

 

ანგარიშში ასევე საუბარია დასავლური ინტეგრაციის ნელი ტემპების მიმართ საქართველოს 

ელიტებსა და საზოგადოებაში არსებულ მზარდ იმედგაცრუებაზე, რომელიც ეკონომიკურ 

გამოწვევებთან ერთად მოსახლეობას სულ უფრო მოწყვლადს ხდის რუსული 

დეზინფორმაციის მიმართ. სახელმწიფო დონეზე აყვანილი რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთ 

უმთავრეს ამოცანას კი, საქართველოს მოსახლეობაში დასავლეთის მიმართ უნდობლობის 

გაჩენა წარმოადგენს.  

 

საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე რეფორმათა განხორციელების 

ხანგრძლივი პროცესის კვალდაკვალ, რუსეთი ხელს უწყობს მოსახლეობაში იმედგაცრუების 

გაღვივებასა და ნარატივის დამკვიდრებას, რომელიც ქვეყნის დასავლურ ინტეგრაციას 

ძალიან შორ პერსპექტივად ან შეუძლებელ ამოცანად სახავს. ტრანსფორმაციის ხანგრძლივი 

პროცესის ალტერნატივად კი, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური მიმართულებით 

რუსეთის ფედერეციასთან სტრატეგიულ თანამშრომლობას სთავაზობს.  

 

                                                           
16 Background to “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”: The Analytic Process and Cyber Incident Attribution; Pg iii; 

6 January 2017 Available at- https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf Accessed on 12.04.2017 

 
17  Clapper, R.James„Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community Senate Armed Services 

Committee “, Russia and Eurasia: The Caucasus and Central Asia; pg- 19;  Available at- 

https://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf Accessed on 15.04.2017 

 

https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf
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2016 წლის 23 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია -„ევროკავშირის 

სტრატეგიული კომუნიკაცია მესამე მხარეთა მიერ წარმოებული პროპაგანდისთვის 

წინააღმდეგობის გასაწევად“, რომელიც პროპაგანდის მთავარ წყაროდ ისლამისტურ 

ტერორისტულ დაჯგუფებებთან (ISIL/Daesh) ერთად რუსეთის ფედერაციას განიხილავს. 18 

 

რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ რუსეთის ინფორმაციული ომი ევროკავშირის 

ინტეგრაციის პროცესის წინააღმდეგაა მიმართული და ძირს უთხრის მის პოლიტიკას. 

ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად, რუსეთის სტრატეგიული კომუნიკაცია უფრო დიდი 

დივერსიული კამპანიის ნაწილია, რომლის მთავარი მიზანი ევროკავშირის თანამშრომლობის 

და წევრი სახელმწიფოების სუვერენიტეტის, პოლიტიკური დამოუკიდებლობისა და 

ტერიტორიული მთლიანობას შესუსტებაა. 

 

რუსეთი აქტიურად უჭერს მხარს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მოქმედ მემარჯვენე 

ექსტრემისტულ პარტიებსა და პოპულისტურ ძალებს, რომლებიც არა მხოლოდ 

ევროკავშირის წინააღმდეგ (anti-EU) მიმართული კამპანიით გამოირჩევიან, არამედ  

უარყოფენ ლიბერალური დემოკრატიის ფუნდამენტურ ღირებულებებს. ამასთან, რუსეთი 

პროპაგანდისტული მიზნებისთვის ეფექტიანად იყენებს ევროკავშირის წარმომადგენლებთან 

ორმხრივ შეხვედრებსა და კონტაქტებს, ორგანიზაციის ერთიანი პოზიციის 

შესასუსტებლად.19 

 

პროპაგანდა, რომელშიც რუსეთის მთავრობა საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსებს დებს 

პირდაპირ ხორციელდება კრემლის მიერ კონტროლირებული ორგანიზაციების მეშვეობით 

და ემსახურება რეჟიმის სურვილს წარმოაჩინოს საკუთარი თავი მსოფლიოში ქრისტიანული 

ტრადიციებისა და ფასეულობების ერთადერთ დამცველად, ასევე ხელი შეუწყოს 

დემოკრატიული ღირებულებების შესუსტებასა და  ევროპის დაყოფას.   

 

რეზოლუციის მიხედვით, მრავალფეროვანია ასევე ის ინსტრუმენტები და დეზინფორმაციის 

არხები, რომელსაც რუსეთის მთავრობა პროპაგანდის და საინფორმაციო ომის 

წარმოებისთვის იყენებს:  

                                                           
18 EuropeanParliamentresolutionof 23 November 2016 on EU strategiccommunicationtocounteractpropagandaagainstitbythirdparties;  

EuropeanParliament; Availableat-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-

0441&format=XML&language=EN  Accessed on 12.05.2017 

 
19  Samuels, Gabriel, “EU approves resolution to fight back against Russian 'propaganda warfare”; Independent; Thursday 24 November, 2016; 
Available at-http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-approves-resolution-to-fight-back-against-russian-propaganda-warfare-

a7436036.htmlAccessed on 12.05.2017 

 
 

ევროკავშირი რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0441&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0441&format=XML&language=EN
http://www.independent.co.uk/author/gabriel-samuels
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-approves-resolution-to-fight-back-against-russian-propaganda-warfare-a7436036.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-approves-resolution-to-fight-back-against-russian-propaganda-warfare-a7436036.html
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 კვლევითი ორგანიზაციები და სპეციალური ფონდები ( მაგ: "Русский мир") 

 სპეციალური უწყებები (მაგალითად: „Россотрудничество") 

 მრავალენოვანი სატელევიზიო არხები (მაგალითად: RT) 

 ფსევდო საინფორმაციო სააგენტოები და მულტიმედიური მომსახურებები 

(მაგალითად: „Sputnik“) 

 რელიგიური და სოციალური ჯგუფები 

 სოციალური მედია და ინტერნეტ ტროლები 20 

 

აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენებით მნიშვნელოვნად იზრდება რუსეთის გავლენა 

ევროკავშირის ტერიტორიაზე და შესაძლებლობა განახორციელოს კრემლის მიერ 

ინსპირირებული სახელმწიფოთა დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ოპერაციები, 

რომლებიც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური ექსტრემიზმის, ფართომასშტაბიანი 

დეზინფორმაციისა და მასობრივი მედია კამპანიების სახეს იღებს.  

 

ევროპარლამენტის რეზოლუცია წევრ სახელმწიფოებს ევროპულ მიწაზე მიმდინარე 

რუსული საინფორმაციო ოპერაციებისადმი სიფხიზლისკენ უბიძგებს და მოუწოდებს  

გააძლიერონ შესაძლებლობათა გაზიარებისა და კონტრდაზვერვის ოპერაციები რუსეთის 

დეზინფორმაციული ქმედებების წინააღმდეგ. ამ მიმართულებით, განსაკუთრებული 

ყურადღება ენიჭება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას კრემლის ნარატივის 

საწინააღმდეგოდ, საბჭოთა ბლოკის ყოფილ წევრ სახელმწიფოებში.  

 

სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რეზოლუციის მიღებამდე ერთი წლით ადრე, 2015 წელს 

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის, ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და წევრ 

სახელმწიფოთა ძალისხმევით შექმნილი აღმოსავლეთ სტრატეგიული კომუნიკაციების 

სამუშაო ჯგუფი (East StratCom Task Force), რომლის უმთავრესი მიზანი რუსული 

დეზინფორმაციული ნარატივების ანალიზი და პროაქტიული სტრატეგიული 

კომუნიკაციების დამყარებაა.  21 

 

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამუშაო ჯგუფი, დეზინფორმაციისა და მითების ქსელის 

(Disinformation/Myth-busting Network)  ანგარიშებზე დაყრდნობით, რომელიც 30 ქვეყნის 400-

ზე მეტი ექსპერტის, ჟურნალისტისა და არასამთავრობო (NGO) და კვლევითი 

ორგანიზაციების (Think Tank) წარმომადგენლებისგან შედგება, ყოველკვირეულად გამოსცემს 

„დეზინფორმაციის მიმოხილვის“ დოკუმენტს, ასევე ანალიტიკურ „დეზინფორმაციის 

                                                           
20 European Parliament resolution of 23 November 2016 on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties; 

European Parliament; Available at - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-

0441&format=XML&language=EN Accessed on 12.05.2017 

 
21 Questions and answers about the East StratCom Task Force”, European Union External Action, 14 January, 2017. Available at- 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/2116/%20Questions%20and%20Answers%20about%20the%20East%20StratCom%20Task%20Force Accessed on 15.03.2017 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0441&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0441&format=XML&language=EN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2116/%20Questions%20and%20Answers%20about%20the%20East%20StratCom%20Task%20Force
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2116/%20Questions%20and%20Answers%20about%20the%20East%20StratCom%20Task%20Force
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დაიჯესტს“, რომელიც საზოგადოებას კრემლის დეზინფორმაციული ნარატივებისა და 

პროპაგანდის კონკრეტული  შემთხვევების შესახებ უახლეს ინფორმაციას აწვდის.  22 

 

 

 

 

რუსული პროპაგანდის მზარდმა გავლენამ დასავლელი პარტნიორების მსგავსად ეფექტიანი 

ინსტრუმენტების შემუშავების აუცილებლობის წინაშე დააყენა საქართველოც. 2015 წლის 

მარტის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის სხდომაზე 

მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, შეიქმნა ცალკე 

სტრუქტურული ერთეული - სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი, რომლის 

ძირითადი ამოცანა შესაბამის კვლევებზე დაყრდნობით, ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის 

მხარდამჭერი თემატური გზავნილების შემუშავება და კოორდინაცია. 23 

 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატთან ერთად საზოგადოებაში ინფორმაციის გავრცელების მიმართულებით 

აქტიურად მუშაობს მისი სსიპ-ი „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“. 

2005 წელს დაფუძნებული საინფორმაციო ცენტრის, მთავარი მიზანი, მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის გაზრდით, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ 

მისი გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოპოვებაა. 24 

 

2015 წელს საინფორმაციო ცენტრმა, 342 განსხვავებული აქტივობის ფარგლებში, 43600-მდე 

საქართველოს მოქალაქესთან პირდაპირი კომუნიკაცია განახორციელა. მათგან შეხვედრის 

ფორმატში ჩატარებულ აქტივობებზე 28845-მდე მოქალაქე დაესწრო, ხოლო 8170-მდე 

საქართველოს მოქალაქეს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის თემატიკაზე სხვადასხვა ტიპის 

ტრენინგები და სემინარები ჩაუტარდა.25 

 

საინფორმაციო ცენტრი, მინისტრის აპარატის სტრატეგიულ კომუნიკაციების 

                                                           
22 “EEAS’s East StratCom Task Force Publishes two weekly newsletters”, Trans European Policy Studies Association (TEPSA) 13 April 2016; 
Available at-http://www.tepsa.eu/eeass-east-stratcom-task-force-publishes-two-weekly-newsletter/ Accessed on 15.03.2017 

 
23 ევროპული და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, 

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი, 1 წლის ანგარიში. 2016 წელი. გვ. 2;  ხელმისაწვდომია- http://www.eu-

nato.gov.ge/sites/default/files/%E1pdf Accessed on 18.05.2017 
 
24  საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, ვინ ვართ ჩვენ?; ხელმისაწვდომია-http://infocenter.gov.ge/1005-vin-

varth-chven.html Accessed on 18.05.2017 

 
25 ევროპული და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, 

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი, 1 წლის ანგარიში. 2016 წელი. გვ. 2-3.  ხელმისაწვდომია- http://www.eu-

nato.gov.ge/sites/default/files/%E1pdf Accessed on 18.05.2017 

 

საქართველო რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ 

http://www.tepsa.eu/eeass-east-stratcom-task-force-publishes-two-weekly-newsletter/
http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
http://infocenter.gov.ge/1005-vin-varth-chven.html
http://infocenter.gov.ge/1005-vin-varth-chven.html
http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
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დეპარტამენტთან ერთად, ევრო-ატლანტიკური სტრუქტურების შესახებ მოსახლეობისთვის 

ინფორმაციის მიწოდების პროცესში, უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. მიუხედავად 

იმისა, რომ მოსახლეობის ზოგადი განწყობა საქართველოს ევრო-ატლანტიკური 

ინტეგრაციის მიმართ საკმაოდ პოზიტიურია საზოგადოებრივი აზრის კვლევებზე 

დაყრდნობით, მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის შესახებ საკმარის 

საკმარის ინფორმაციას არ იღებს. 

 

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ინიციატივით, CRRC საქართველოს მიერ ჩატარებული 

კვლევის „ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში 

ცვლილებები და ტენდენციები“ 26 2015 წლის მონაცემების მიხედვით, გამოკითხულთა (49%) 

აცხადებს, რომ ისურვებდა ევროკავშირის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღებას. ასევე, ძალიან 

მაღალია (70-74%) იმ რესპოდენტთა რიცხვი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ევროკავშირის 

შესახებ „არანაირ ინფორმაციას“ არ იღებენ იმ ინფორმაციის წყაროებიდან, რომლებიც 

თემატურად მოსახლეობაში ინფორმაციის ძირითად გამავრცელებლებად მოიაზრებიან. იხ. 

დიაგრამა 127.    

 

                                                           
26 „ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში: ცვლილებები და ტენდენციები 2009 – 2015 

წლებში“; ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი; გვ: 10 ხელმისაწვდომია-http://www.epfound.ge/wp-

content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf Accessed on 20.05.2017 

 
27 *სვეტოვანი დიაგრამა შედგენილია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. გვ 10-11;  

ხელმისაწვდომია- http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf  

http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
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დიაგრამა 1.   ინფორმაციის წყაროები: ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ. 

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამავე კვლევის თანახმად იმ რესპოდენტთა- 79%, რომლებიც 

ევროკავშირის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღებას ისურვებდნენ     ინფორმაციის მიღების 

პრიორიტეტულ წყაროდ ტელევიზიას ასახელებენ.  2017 წლის IRI-ის თებერვალი-მარტის და 

NDI-ის აპრილის საზოგადოებრივი აზრის კვლევებზე დაყრდნობით საქართველოს 

მოსახლეობისთვის (93% IRI  და 76% NDI) ტელევიზია კვლავ რჩება ინფორმაციის მიღების 

მთავარ წყაროდ.28 შესაბამისად, მიზანშეწონილია ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებზე 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების პროცესი,  ძირითადად სატელევიზიო სივრცეს 

დაეფუძნოს.   

 

ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ ახალი 

ოთხწლიანი სტრატეგიის,29 ძირითად ამოცანას ევრო-ატლანტიკური სტრუქტურების შესახებ 

                                                           
28 Survey of Public Opinion in Georgia February 22 – March 8, 2017, International Republican Institute (IRI), Pg. 75 Available at- 

http://www.civil.ge/files/files/2017/Iri_Poll_2017.pdf  Accessed on 17.05.2017 
  
 

საზოგადოების განწყობა საქართველოში: 2017 წლის აპრილი. ჩატარებული NDI-ის დაკვეთით  CRRC-საქართველოს მიერ; საგარეო 

პოლიტიკა, გვ 90; ხელმისაწვდომია-. Available at- https://drive.google.com/file/d/0B4Ga_NfYjme2SDhPLTAwa20xeDQ/view Accessed on 

16.05.2017 

 
29 ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 2017-2020 

წლებისთვის; ხელმისაწვდომია - http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ Accessed on 16.05.2017 
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*რესპონდენტთა წილი, რომლებიც პასუხობენ- „არანაირ ინფორმაციას“ არ ვიღებ მოცემული 

წყაროებიდან 

დიაგრამა 1.    

http://www.civil.ge/files/files/2017/Iri_Poll_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4Ga_NfYjme2SDhPLTAwa20xeDQ/view
http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%202017-2020%20%E1%83%AC%E1%83%AC.pdf
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ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად, საზოგადოებაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის 

ზეგავლენის შემცირება წარმოადგენს. ამასთან სტრატეგიულ ამოცანად სახელდება 

დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით-საზოგადოების 

მოლოდინების მართვაც, განსაკუთრებით იმ პირობებში როდესაც რუსეთი აქტიურად 

ცდილობს გააღვივოს საზოგადოების უნდობლობა და იმედგაცრუება დასავლეთის მიმართ.  

 

მთავრობის სტრატეგიის მიხედვით კომუნიკაციის ძირითადი გზავნილები, რომლებიც 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე მუშავდება ორი, 

ეროვნული და საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაა განკუთვნილი.  

 

 ეროვნულ დონეზე:  სტრატეგიული კომუნიკაციის გზავნილების ძირითადი მიზანია 

დაარწმუნოს ქართული საზოგადოება, რომ საქართველოს ევრო-ატლანტიკური 

ინტეგრაცია ხელს უწყობს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესს, 

ეროვნული და კულტურული ღირებულებების დაცვას, ეკონომიკურ სტაბილურობას, 

მოქალაქეთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესებასა და თავდაცვისუნარიანობის ზრდას.  

 

 საერთაშორისო დონეზე: მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციის უმთავრესი 

ამოცანაა ხაზი გაუსვას საქართველოს გეოპოლიტიკურად სტრატეგიულ მდებარეობას. 

წარმოაჩინოს საქართველო, როგორც რეგიონის ლიდერი დემოკრატიული 

განვითარების თვალსაზრისით და ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოების 

არქიტექტურის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი. 30  

 

იმისათვის, რომ ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის 

შესახებ საქართველოს მთავრობის ოთხწლიანი სტრატეგიის მიზნები და ამოცანები 

ეფექტიანად იქნეს განხორციელებული, აუცილებელია სტრატეგიული კომუნიკაცია და 

საინფორმაციო კამპანია მოსახლეობისთვის სასურველ და პრიორიტეტულ წყაროებზე 

დაყრდნობით წარიმართოს.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 2017-2020 

წლებისთვის;  ხელმისაწვდომია- 

 http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/Accessed on 21.05.2017 

 

http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%202017-2020%20%E1%83%AC%E1%83%AC.pdf
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საქართველოში რუსული რბილი ძალის გავლენას, მისი პროპაგანდისტული საშუალებების 

გარდა ხელს მოსახლეობაში არსებული იდეები და განწყობებიც უწყობს, რომელიც 

ისტორიული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ჩამოყალიბდა. პოლიტიკური 

ურთიერთქმედების პროცესში, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის 

კონსტრუქტივისტული მიდგომა  აქცენტს სწორედ ადმიანის შემეცნებაზე, მის აღქმებსა და 

ისოტიულ კონტექსტზე აკეთებს. მათი აზრით საერთაშორისო ურთიერთობებში 

განმსაზღვრელი სოციალური ურთიერთობების კომპონენტია, რომელიც თავის მხრივ სამი 

ელემენტისგანაა კონსტრურირებული, გაზიარებული ცოდნა, მატერიალური რესურსები და 

ისტორიული პრაქტიკა.  

 

კონსტრუქტივისტების ხედვით არ არსებობს სოციალური ან პოლიტიკური სამყარო  

ადამიანური შემეცნების გარეთ. მათ მიაჩნიათ, რომ საერთაშორისო ურთიერთობები და 

მსოფლიო პოლიტიკა ძირითადად იდეებისა და აზრებისაგან შედგება და არა მატერიალური 

საგნების ან ძალისგან, ხოლო ძირითადი იდეური ელემენტები, ის მოსაზრებები, აღქმები და 

ხედვებია, რომლებიც  ფართოდ არის გაზიარებული ხალხის მიერ და ნათლად გამოხატავენ 

მათ ინტერესებსა და იდენტობას. 31  

 

თეორიული ასპექტის გათვალისწინებით, საქართველოს მოსახლეობის განწყობებსა და 

დამოკიდებულებებზე ძირითადი გავლენა, ერთი მხრივ ისტორიულ გამოცდილებას, ხოლო 

მეორე მხრივ იმ ინფორმაციას აქვს, რომელსაც მოცემული მომენტისთვის ფლობენ. 

ინფორმაციის ნაკლებობასთან ერთად, საზოგადოებაში კვლავ ძალიან დაბალია, ევრო-

ატლანტიკურ სტრუქტურებთან თანამშრომლობით მიღებული სიკეთეებით სარგებლობის 

უშუალო გამოცდილება. ამის საპირისპიროდ, კი მოსახლეობას კარგად ახსოვს საბჭოთა 

ისტორიულ წარსულში, რუსეთთან, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური 

ურთიერთობების მაგალითები.  

 

2015 წელს CRRC-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად32, მოსახლეობაში 

კვლავინდებურად ძალიან დაბალია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელსაც  ევროკავშირის 

ქვეყნებში ცხოვრების ან უშუალოდ მოგზაურობის გამოცდილება აქვს. კვლევის  მიხედით 

                                                           
31   Anne-Marie Slaughter, International Relations, Principal Theories (Oxford University Press 2011),  August 2016, Chap.E, doc.  19, 20, 22 ;  
Available at-  
https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf Accessed on 21.05.2017  

 
32  „ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში: ცვლილებები და ტენდენციები 2009 – 2015 

წლებში“; ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი;  გვ.11; ხელმისაწვდომია- http://www.epfound.ge/wp-

content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf Accessed on 14.04.2017 

რუსული რბილი ძალა საქართველოში: 

კონსტრუქტივისტული ხედვა 

http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
http://www.epfound.ge/wp-content/uploads/2016/09/eu_attitudes_survey_ge_nov_24_1.pdf
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გამოკითხულთა 3% აცხადებს, რომ 1993 წლის შემდეგ, სულ ცოტა, სამი თვის მანძილზე 

უცხოვრია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. ასევე დაბალია მათი წილი, ვისი ოჯახის წევრსაც 

უცხოვრია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში 1993 წლის შემდეგ, სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე. 

რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობის გამოცდილებას რესპოდენტთა 

მხოლოდ- 9% აცხადებს, რომ პირადად მას ან  მისი ოჯახის რომელიმე წევრს უმოგზაურია 

ევროკავშირის ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ. იხ. ცხრილი 2. (ევრაზიის თანამშრომლობის 

ფონდის კვლევა) 

 

ცხრილი2.  ევროკავშირის ქვეყნებში ცხოვრების ან მოგზაურობის გამოცდილება 

 

 1993 წლიდან   

1.  პირადად უცხოვრია ევროკავშირის ქვეყანაში სულ ცოტა 3 თვის 

მანძილზე 

3% 

2.  მისი ოჯახის წევრს უცხოვრია ევროკავშირის ქვეყანაში სულ ცოტა 3 

თვის მანძილზე 

6% 

3.  მას პირადად ან მისი ოჯახის წევრს უმოგზაურია ევროკავშირის 

ქვეყანაში 

9% 

 

ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში ცხოვრების, განათლების მიღების ან მოგზაურობის უშუალო 

გამოცდილების არქონის პირობებში მოსახლეობის აღქმებისა და დამოკიდებულებების 

ჩამოყალიბება იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ხდება, რომელსაც ისინი საინფორმაციო 

წყაროებიდან იღებენ. ამ მიმართულებით მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ინფორმაციას 

არასანდო წყაროებიდან იღებს, განსაკუთრებით მოწყვლადია რუსული პროპაგანდის 

მიმართ.  

საქართველოს მოსახლეობაში არსებული განწყობებისა და აღქმების შესაცვლელად საჭიროა, 

ინკლუზიური სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც ერთის მხრივ მოსახლეობას ინფორმაციას 

მიაწვდის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე, ხოლო მეორეს მხრივ, 

ხელშესახებს გახდის ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებთან თანამშრომლობით მიღებული 

სიკეთეებს თითოეული მოქალაქისთვის, იქნება ეს თავისუფალი უვიზო მიმოსვლით 

სარგებლობა, თუ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ფარგლებში დამყარებული, 

ეკონომიკურად მომგებიანი სავაჭრო ურთიერთობები.  
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რუსული რბილი ძალის ინსტრუმენტების გააქტიურებასა და გავლენის ზრდასთან ერთად 

ჩნდება მასთან ბრძოლის და მისი დაბალანსების აუცილებლობა. რუსული რბილი ძალის 

საფრთხის აღიარების შემდეგ, აუცილებელია მთავრობამ, ერთიან ხედვაზე დაყრდნობით, 

რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის სტრატეგია შეიმუშაოს. აღნიშნულ პროცესში 

მნიშვნელოვანია, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ასევე სამოქალაქო სექტორის 

აქტიური ჩართულობა და მონაწილეობა.  

 

საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ცხადყოფს, რომ 

საქართველოს ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართ ზოგადი 

მხარდაჭერის მიუხედავად, მოსახლეობაში კვლავინდებურად დაბალია, როგორც ევრო-

ატლანტიკურ სტრუქტურებთან თანამშრომლობით მიღებული სიკეთეების შესახებ 

ინფორმირებულობა, ასევე აღნიშნული სიკეთეებით უშუალოდ სარგებლობის ინდექსი, რაც 

მნიშვნელოვნად ზრდის რუსული პროპაგანდის გავლენას და ეფექტიანობას.  

 

სტრატეგიული კომუნიკაციის პროცესში, აუცილებელია მოსახლეობას ინფორმაცია მათთვის 

სასურველი და პრიორიტეტული წყაროების მეშვეობით მიეწოდებოდეს. ტექნოლოგიური 

განვითარების მიუხედავად საქართველოში ინფორმაციის მთავარ წყაროდ კვლავ ტელევიზია 

რჩება. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი ძირითადად 

სატელევიზიო სივრცეს დაეფუძნოს.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასკვნა 
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ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების შესაბამისად, პოლიტიკის დოკუმენტის 

ფარგლებში წარმოდგენილია კონკრეტული რეკომენდაციები: 

 

 აუცილებელია მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება, ევრო-

ატლანტიკური სტრუქტურებისა და ამ სტრუქტურებთან თანამშრომლობით 

მიღებული სიკეთეების შესახებ. სოციალურ მედიასა და ინტერნეტთან ერთად 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ტელევიზიაზე, რადგან ის კვლავაც რჩება 

ინფორმაციის მიღების ძირითად წყაროდ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის, 

განსაკუთრებით კი რეგიონებში.   

 

 მიზანშეწონილია, გაიზარდოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საინფორმაციო 

შეხვედრების გამართვისა და ინფორმაციის გამავრცელებელი ბროშურების 

დარიგების სიხშირე და მოცულობა. მნიშვნელოვანია, შინაარსის ხელმისაწვდომობა 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთათვის რუსულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ 

ენებზე.  

 

 ამასთან, სტრატეგიული კომუნიკაციის ფარგლებში აუცილებელია მოსახლეობას 

განემარტოს, რომ საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია საფრთხეს არ 

უქმნის ქართულ ტრადიციებსა და ევროპულ ღირებულებებს. ამ მიმართულებით 

განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ისევ ტელევიზიაზე, როგორც 

მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიღების მთავარ საშუალებაზე.  

 

 მიზანშეწონილია მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა ევრო-ატლანტიკური 

სტრუქტურების მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარებების შესახებ. აგრეთვე 

მათი წვლილის შესახებ ქვეყნის უსაფრთხოების  გაძლიერების  დემოკრატიული 

განვითარებისა და ეკონომიკური სტაბილურობის ამაღლების მიმართულებით. 

 

 რუსული პროპაგანდის გავლენის შესამცირებლად, მიზანშეწონილია  

საკანონმდებლო ბაზის განვითარება და რეგულაციების დაწესება.  მოსახლეობისთვის 

არასწორი ინფორმაციის მიწოდების კონკრეტულ შემთხვევებზე სამაუწყებლო 

შეზღუდვების და ფინანსური სანქციების დაწესება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია 

დასავლელი პარტნიორების გამოცდილების გაზიარება.  

 

 ამასთან, საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესში, 

აუცილებელია მკაფიო ზღვარი გაევლოს აზრის გამოხატვის, მედიის თავისუფლებასა 

რეკომენდაციები 
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და  სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დამაზიანებელ მიზანმიმართულ 

პროპაგანდას შორის.  

 

 მნიშვნელოვანია, ეროვნულ დონეზე სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის 

საქმიანობის შედეგები რუსული პროპაგანდის ნარატივების შესახებ ხელმისაწვდომი 

იყოს დაინტერესებული ჯგუფებისა და საზოგადოებისთვის.  

 

 ამასთან,  მიზანშეწონილია აღმოსავლეთ სტრატეგიული კომუნიკაციების სამუშაო 

ჯგუფის (East StratCom Task Force) მიერ მომზადებული ყოველკვირეული 

“დეზინფორმაციის მიმოხილვის” მსგავსი დოკუმენტის მომზადება და საინფორმაციო 

პორტალების მეშვეობით გავრცელება, რომელიც მოსახლეობას  რუსული პროპაგანდის 

კონკრეტული შემთხვევების შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას.  

 

 მნიშვნელოვანია, რუსული რბილი ძალის და პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლის 

პროცესში, საქართველოს მთავრობამ გაააქტიუროს პარტნიორებთან ამ 

მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებისა და კონტრ-დაზვერვითი 

თანამშრომლობა.  

 

 აუცილებელია, რუსული პროპაგანდისა და საინფორმაციო ომის საფრთხე 

უსაფრთხოების გამოწვევების შესაბამისად აისახოს სახელმწიფო დონეზე მიღებული 

ისეთი ოფიციალური დოკუმენტების განახლების პროცესში, როგორიცაა ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფცია, საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია, საფრთხეების შეფასების 

დოკუმენტი და სხვა.  
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არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული 

ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების 

გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის 

პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და 

ადვოკატირების გზით. 

 

 

 


